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LOB nieuwsbrief vwo bovenbouw  

 
Beste ouder/verzorger, 

 

Via deze nieuwsbrief wil ik u graag informeren over een aantal zaken die te maken hebben met Loopbaan Oriëntatie 

& Begeleiding (LOB) in de bovenbouw van het vwo. Een deel zal overlappend zijn met de informatie die de ouders 

van vwo 5 en 6 hebben ontvangen tijdens de ouderavond. 

 

Met LOB zijn we vooral bezig met vragen rondom ‘Wie ben ik?, ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en gaan we op onderzoek 

uit naar de mogelijkheden op het gebied van studeren. 

Hogescholen en universiteiten doen veel om de studiekiezers tegemoet te komen in hun oriëntatieproces, met fysieke 

activiteiten op locatie, maar ook toegankelijke online informatie. Op school bieden wij ook een aantal activiteiten op 

het gebied van LOB, zoals de LOB week in november.  

 

Tijdens de LOB week krijgen leerlingen op 22 november voorlichting van verschillende 

opleidingen (tijdens de lessen), kunnen zij in gesprek met oud-leerlingen op 25 november 

(in de aula, tijdens de laatste lesuren van die dag) en worden vwo 4 en 5 gevraagd zich 

in de schrijven voor de STUBA op donderdagavond 24 november.  

De STUBA bestaat uit een aantal korte gespreksrondes met volwassenen, zodat zij 

inzicht krijgen in de mogelijkheden na de middelbare school. Het zou fantastisch zijn als 

een aantal van u ook zelf zou deelnemen. Door de QR code te scannen komt u bij een 

pagina waar meer te lezen is over de deze avond en waar u zich kunt opgeven.  

 

 

Verder gaan de leerlingen uit vwo 4 naar de 4Strax avonden in Alkmaar (14 en 15 november) en de leerlingen uit vwo 

5 naar de SKIA avonden in Haarlem (8 en 9 november). Over beide activiteiten heeft u onlangs een brief ontvangen. 

 

Vwo 6 is inmiddels ook in het bezit van de nieuwste ‘Studiekeuze Special’: een tijdschrift vol met nuttige informatie. 

 

 

Op de volgende pagina vindt u meer informatie over websites, instellingen voor hoger onderwijs, open dagen, etc. 

 

Mocht u vragen hebben, kunt u mij het makkelijkst bereiken via onderstaand mailadres. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Barbara Rooimans, decaan vwo      

b.rooimans@bonhoeffer.nl 

   

mailto:s.derksen@jpthijsse.nl
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Bezoek bachelor voorlichtingsdagen en proefstuderen/meelopen (kan het hele jaar) 

Ook dit jaar kan uw zoon of dochter deelnemen aan een voorlichtingsactiviteit van de verschillende universiteiten en 

hogescholen. De meeste universiteiten organiseren een evenement in het najaar en in het voorjaar. Bij hogescholen 

zijn er vaak meerdere momenten door het jaar heen. Sommige onderwijsinstellingen kiezen niet meer voor een fysiek 

evenement als eerste kennismaking, maar geven de eerste informatie online.  

 

Een bezoek op locatie is dan de volgende stap. Het is in elk verstandig om de websites van de onderwijsinstellingen 

vooraf te raadplegen. Vaak moet er ook vooraf worden ingeschreven voor informatierondes. Veel informatie (filmpjes, 

voorlichtingen) van de afgelopen jaren is overigens ook nog terug te vinden via de websites. Gaat u gerust samen met 

uw zoon of dochter achter het scherm zitten, er komt vaak veel informatie op hen af!  

 

Een overzicht voor dit najaar: 

 

Onderwijsinstelling Datum 

Wageningen Universiteit 29 september & 15 oktober 2022 (herfstvakantie!) 

Radboud Universiteit Nijmegen Online oriëntatieweek 3 t/m 6 oktober 2022 

4 & 5 november 2022 

Universiteit Maastricht 8 oktober 2022 

Hogeschool Inholland 12 oktober & 7 december 2022 

Universiteit Twente 14 & 15 oktober 2022 (start herfstvakantie!)  

Techn. Universiteit Eindhoven 15 oktober 2022 (start herfstvakantie!) 

Erasmus Universiteit R’dam 15 oktober 2022 (start herfstvakantie!) 

Universiteit Leiden 22 oktober 2022 (einde herfstvakantie!) 

Techn. Universiteit Delft 21 & 24 oktober 2022 (einde herfstvakantie!) 

Rijksuniversiteit Groningen 29 oktober 2022 

Vrije Universiteit Amsterdam 4 & 5 november 2022 

Universiteit Tilburg 5 november 2022 

Hogeschool van Amsterdam 5 november / 10 december 2022 

Universiteit van Amsterdam Online bachelorweek 12 t/m 19 november 2022 

18 november 2022 (Open Campus Dag) 

Universiteit Utrecht  18 & 19 november 2022 

Voor overige voorlichtingsactiviteiten verwijs ik u naar www.studiekeuze123.nl.  

 

 

Zeer aan te bevelen in 5 vwo: (online) proefstuderen, webcolleges, masterclasses 

Na 2 jaar van aangepast onderwijs, komt er nu weer ruimte voor de organisatie van bovenstaande activiteiten voor 

leerlingen die al wat verder zijn in hun keuzeproces. Soms al weer in fysieke vorm, soms ook nog een online-variant 

of een combinatie van beide. Leerlingen die hebben deelgenomen aan (online) proefstuderen, meeloopdagen, 

webcolleges, skype-gesprekken & chats met studenten, etc., hebben zich vooraf een beter beeld gevormd van de 

studie en beginnen met meer realistische verwachtingen aan hun eerste jaar.  

Via de sites van de onderwijsinstellingen is te vinden wat hun aanbod is en wanneer e.e.a. plaatsvindt. De eerste 

activiteiten starten al volgende week bij een aantal universiteiten.  

Zelf een meeloopdag regelen met een professional in het werkveld of een student via het eigen netwerk, mag 

natuurlijk ook. Tijdens de studiedagen van 23 maart of 28 juni willen wij alle leerlingen uit vwo 4 en 5 ook een dag 

stage laten lopen. De STUBA zou een gelegenheid zijn voor de leerlingen om in contact te komen met interessante 

mensen/ werkplekken.    

  

http://www.studiekeuze123.nl/
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Activiteiten voor leerlingen die wel wat extra uitdaging kunnen gebruiken  

Ik noem hier een voorbeeld van wat er mogelijk is naast de reguliere open dagen en activiteiten. Daarnaast kan de 

leerling altijd zelf op zoek naar vergelijkbare activiteiten bij instellingen voor hoger onderwijs.  

TU Delft Pre-University programma (aanmelden via website tot 17 oktober a.s.) 

De TU Delft organiseert een uitdagend programma voor nieuwsgierige 5 vwo’ers met een N-profiel, 

die beschikken over doorzettingsvermogen en met interesse in maatschappelijke vraagstukken. 

Cijfers zijn niet zozeer belangrijk voor deelname, maar leerlingen volgen dit programma wel naast 

hun reguliere schoolwerk en mist dus ook af en toe lessen. 

Het programma is een mix van lesdagen op de universiteit en online courses. Op zaterdag 29 oktober 

is het ‘Kick-off Event’. Daarna volgt er een online programma rondom: optica, ontwerpen, 

biomedische technologie en energie-transitie. Meer informatie hieronder vindt u op de website van de TU Delft.  

 

 
Buitenland? 

Op 25/26 november is de jaarlijkse buitenlandbeurs in de Jaarbeurs Utrecht, een jaarlijks terugkerend evenement om 

ideeën op te doen en in contact te komen met een aantal internationale onderwijsinstellingen.  

Verder zijn de volgende website/organisaties een belangrijke bron van informatie en geschikt als startpunt: 
 

www.wilweg.nl                              www.nuffic.nl   www.tussenjaarkenniscentrum.nl                 

 

 

 

Tegemoetkoming scholieren 18+ (DUO) (voor een klein aantal leerlingen)  

Als uw zoon/dochter tijdens dit schooljaar (voor 1 april!) al 18 wordt, heeft hij/zij recht op een tegemoetkoming 

scholieren 18+. Deze bestaat uit een basistoelage van (€ 121,81 per maand) en een eventuele aanvullende toelage. 

De tegemoetkoming is een gift en bedoeld als bijdrage in bijv. de ziektekostenverzekering en komt in de plaats van de 

kinderbijslag. Dat is ook de reden dat deze per kwartaal wordt uitbetaald.  

Leerlingen die in het 2e kwartaal van 2022 18 worden, kunnen nog wel de overbrugging voor de zomermaanden 

aanvragen (alle andere leerlingen ook), tenzij er wordt gekozen voor een tussenjaar. Aanvragen via www.duo.nl . Op 

de DUO website staan ook interessante webinars over financiële zaken die te maken hebben met studiekeuze. 

 

 

Waardevol naslagwerk? 

Mocht u het prettig vinden om samen met uw zoon/dochter wat overzicht te krijgen over alle 

opleidingen, naast de website van www.studiekeuze123.nl, dan is de Keuzegids WO wellicht een 

interessant (en voor ons als decanen ook onmisbaar) naslagwerk. In deze gids staan vrijwel alle 

WO-opleidingen gerangschikt op sector, inclusief verschillen/overeenkomsten, kenmerken per 

onderwijsinstelling en inclusief kwaliteitsoordelen van studenten. Er is ook een Keuzegids HBO. 

Voor leerlingen in te zien bij het decanaat. 

 

 

Veel plezier & succes! 

http://www.wilweg.nl/
http://www.nuffic.nl/
http://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/
http://www.duo.nl/
http://www.studiekeuze123.nl/

